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Marek Mašura, moderátor TA3: "Predseda nemeckého spolkového snemu navštívil v rámci oficiálnej
návštevy Slovenska aj pôdu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Študentom prednášal o vývoji
a formovaní Európy v minulosti, ale aj o jej budúcnosti."
Miroslav Kohút, reportér TA3: "Norbert Lammert, ktorý je predsedom nemeckého spolkového snemu od
roku 2005, navštívil Ekonomickú univerzitu po prvý raz. V zaplnenej aule prednášal študentom o vývoji
a zmenách Európy za posledné storočia. Neobišiel ani prognózy rozvoja starého kontinentu v najbližších
rokoch."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Prednáška naznačila mnohé dá sa povedať
aj nadčasové myšlienky o tom, ako sa európska integrácia bude v budúcnosti vyvíjať."
Študenti EU v Bratislave
Neuvedený: "Zaujímala hlavne problematika, ktorú spomínal pán bundesprezident o suverenite štátu
Európskej únie a ako vplýva na dnešný proces aj proces demokracie a celý vplyv ako aj situáciu na
Ukrajine a jej možný vplyv na budúcnosť eurozóny a Európskej únie."
Neuvedená: "Dosť zaujímavý bol aj pohľad vlastne do budúcnosti, že ako by tá Európska únia mohla
vyzerať a aké hranice sa budú posúvať."
Neuvedený: "Mňa hlavne zaujímala odpoveď na moju otázku ohľadom spojenectva medzi Európskou
úniou a Spojenými štátmi americkými."
Miroslav Kohút, reportér TA3: "Ekonomická univerzita dlhodobo spolupracuje s niekoľkými univerzitami
v Nemecku. Stovky študentov si vyskúšali študijný pobyt v tejto krajine a skúsenosti získavajú aj
slovenskí učitelia, ktorí majú možnosť absolvovať v Nemecku stáže."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Rozvoj ďalšej spolupráce s nemeckými
univerzitami je jedným zo strategických zámerov Ekonomickej univerzity, prináša mnohé, mnohé
efekty tak pre študentov ako aj učiteľov univerzít."
Miroslav Kohút, reportér TA3: "Miroslav Kohút, TA3."
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